
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.131.002

          INTERNADOS: 2.923

          RECUPERADOS: 793.804

          ÓBITOS: 27.629

          VACINADOS: 2.989.826

Informe Epidemiológico da Sesa em
10/06/2021. saude.pr.gov.br

AGROMAIS – Programa Consultor

Agro entrevistou o analista de milho

do Deral, Edmar Gervásio, sobre a

situação da cultura no Paraná.

videos.band.uol

ALEP – A potencialidade da erva-

mate como símbolo de Paraná foi

discutida em audiência pública na

Assembleia Legislativa. Entre outros,

participaram José Tarciso Fialho,

assessor da Seab, e Amauri Ferreira

Pinto, do IDR-Paraná.

assembleia.pr.leg.br
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"DESCOMPLICA" APRESENTA SOLUÇÕES
PARA AMPLIAR INTERNET NO CAMPO
Com a meta de expandir as telecomunicações no

Estado, o comitê Descomplica Telecom apresentou o

resultado parcial do trabalho conduzido desde 2020.

O secretário Norberto Ortigara informou que o IDR-

Paraná já iniciou um trabalho para obter indicadores

técnicos e de custos na área rural, que vai resultar em

um programa estadual com soluções de provimento

de internet.  aen.pr.gov.br

VAZIO SANITÁRIO DA SOJA COMEÇA NESTA QUINTA-FEIRA (10) NO PARANÁ
O vazio sanitário da soja no Paraná inicia nesta quinta-feira (10) e vai até 10 de setembro.

Neste período, fica proibido semear ou manter plantas vivas de soja no campo. O

objetivo é reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem asiática durante a

entressafra e atrasar a ocorrência da doença na próxima safra. agricultura.pr.gov.br
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NA MÍDIA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO
AUMENTAM A PRODUTIVIDADE LEITEIRA

 

Um grupo de 21 criadores de gado leiteiro de Castro

aumentou a produção em mais de 60% desde 2019,

passando da média 260 litros diários para 433,5 litros.

O segredo foi investir na alimentação, melhoria do

rebanho e manejo dos animais. O grupo faz parte de

projeto da Castrolanda em parceria com o IDR-Paraná,

que faz acompanhamento intensivo e análise

pormenorizada de cada propriedade. aen.pr.gov.br

'RELÓGIO HUMANO' RESGATA CONHECIMENTO
SOBRE PLANTAS MEDICINAIS
Na Estação de Pesquisa em Agroecologia CPRA, do

IDR-Paraná, os servidores construíram o Relógio

Humano. Trata-se de um horto medicinal que

informa os horários em que os órgãos/sistemas do

corpo estão sendo ativados pela energia vital, além

das plantas medicinais a eles associados. A ideia é

que o horto sirva de modelo para ser implantado em

residências ou comunidades. idrparana.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-06/informe_epidemiologico_10_06_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-confirma-mais-3289-casos-e-100-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-confirma-4694-novos-casos-e-243-obitos-pela-Covid-19
https://videos.band.uol.com.br/agromais/16933049/consultor-agro-com-edmar-gervasio.html
http://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/a-potencialidade-da-erva-mate-como-produto-simbolo-do-parana-e-debatida-em-audiencia
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113025
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Vazio-sanitario-da-soja-comeca-nesta-quinta-10
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113030&tit=Assistencia-tecnica-do-Estado-e-planejamento-geram-aumento-na-producao-e-qualidade-do-leite
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Horto-Medicinal-na-Estacao-CPRA-resgata-conhecimentos-sobre-plantas-medicinais

